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СТАРИОТ ДРЕВЕНСТАРИОТ ДРЕВЕН      АНТИЧКИ 
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ 

ПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СА
(СВЕТЛИНАТА)

СА - Светлината Сончева како ст-
варност. Фактичка состојба.

СЕ - Светлината Сончева во идејна 
замисла.

СИ - Светлината Сончева во процес 
на раѓање и зголемување.

СО - Светлината Сончева во процес 
на вознесување и возвишеност.

СУ - Светлината Сончева во процес 
на пад од возвишеноста.

С - Светлината Сончева како ствар-
ност воопшто. Фактичка состојба.

Во стара Македонија, старите Ма-
кедонци верници по учењето на 
Религијата на Сонцето, а тоа е 

ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар 
Македонски јазик, а подоцна  и светски 
јазик. Тоа е јазикот на Светлината Бо-
жествена на Сончевата аура или на ВЕ 
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Тој јазик е СВЕТОТО 
ПИСМО на површината на Земјата во 
сите времиња. Таа СВЕТЛИНАТА БО ЖЕС-
ТВЕНА, видлива и невидлива во циклуси 
денски и годишни, на  Сончевата аура 
на Небото и во природата на Земјата ја 
нарекувале со слогот СА - СВЕТЛИНАТА.

Зборот СВЕТЛИНАТА ја има рели гиоз-
ната состојба на сончевите аури и на 
луѓето по циклуси и генерации на ВЕ 
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Зем-
јата и на Земјата за верниците, според 
која е изграден вториот стар Маке-
донски јазик во стара Македонија, од 
старите Ма кедонци, верници по јазикот 
на свет лината астрална Божествена на 
Сон чевата аура. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО 
на Земјата или стариот прв слогов Маке-
донски јазик, кој ги дефинира состојбата 
и постоењето на С(СВЕТЛИНАТА)  ВЕ (БО-
ЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ЛИ (ЛЈУД-
СКА) НА(НАША) и над ТА(ТЕМНИНАТА), 
негативноста, злото во природата и во 
луѓето по место и време на постоење на 
површината на Земјата за верниците 
според учењето на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА.

Со вечното постоење на аурата на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и во чија близина 
и светла позитивна зависност е нашата 
планета Земја, има присуство на негова 
умерена поднослива СВЕТЛИНА или 
свет ло позитивно зрачење на повр ши-
ната на Земјата на Сончевите зраци кои 
се со широк спектар. Сончевиот спек-
тар на зрачење, од слој или млаз зраци, 
се дели на СВЕТЛИНА: Обична и Божес-
тве на, на видлива и невидлива со чо веч-
ко око, на штетна и полезна по зд рав-

јето на човекот, со својата физика и 
дух на живеење на површината на 
Земјата. И Обичната и Божествената 
СВЕТЛИНА се споени во еден сноп, раз-
ликата меѓу нив е во тоа што Обичната 
има поинаква вибрација и структура од 
Божествената, а таа, Божествената, е 
невидлива со чо вечко око. Обичната е 
видлива. Тој спек тар на зраци на ВЕ 
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на неговата СВЕТ-
ЛИНА Обична и Божес твена го создава 
ВИДОТ, ВИДИКОТ, како состојба на Зем-
јата и човекот има мож ност за гледање 
и за движење, а со тоа и за отпочнување 
на утрото со сите негови дневни фи-

зички и духовни активности. Од големо 
значење е Обичната СВЕТ ЛИНА која е 
видлива и го создава ви дикот, се ма-
нифестира видливо, тран спарентно и 
празнично, исполнувајќи го Небескиот и 
Земен простор. Затоа, за старите, др ев -
ни, антички Македонци Денот со сво-
јата СВЕТЛИНА со при сус твото на ВЕ-
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над нив на Небото 
бил празник. Зборот ВИДОТ ја има ре-
лигиозната состојба по која е изграден 
во старата Македонија од ста рите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува по стое-
њето на ВИ(БОЖЕСТВЕНАТА) ДО (СВ ЕТ-
ЛИНА ДНЕВНА) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-
тивноста, злото во природата и во лу-
ѓето по место и по време на постоење 
на Земјата. Вечната голема и моќна аура 
на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја зрачи не го-
вата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА вечно на 
површината на Земјата и ја вградува во 
аурите на растителниот и на животин-
скиот свет, како и во аурата на човекот 
како дел и творба на Сончевата аура. А 
таа, СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, има та-
ков слој, млаз на зрачење, вибрација 
која не е видлива, како што не е видлива 
ниту аурата на човекот, но која може да 
се види и фотографира со посебни 
зраци и техники. Со светлото позитивно 
зрачење на СВЕТЛИНАТА Божествена и 
Обична на површината на Земјата на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во денски и го-
дишни циклуси со различен интензитет 
настануваат процеси на борба и тво-

рештво за постоење на победи над не-
гативноста Земна. Тоа е ноќната ТЕМ-
НИНА и студот зимски, негативноста во 
луѓето, на творби, дела, род и благодет 
како естетски вредности по место и 
време на постоење на Земјата. Во свои-
те дневни и годишни циклуси ВЕ(БОГОТ) 
РА(СОНЦЕ) има различен интензитет на 
зрачење на својата светлина на повр-
шината на Земјата. Така, денското пози-
тивно ниво на зрачење на СВЕТЛИНАТА 
Божествена и на Обичната со своите 
нивоа ги создало условите за живот, 
потоа позитивните полиња кои се со вр-
шенството, убавината, вистината, пр ав  -

дата, љубовта, добрината, совеста, св ес-
та, честа, чесноста, чистотината, до-
стоинството, доблеста, редот, мирот, 
мудроста, радоста, веселоста, среќата, 
слободата, богатството, одговорноста, 
дисциплината и многу други вредности 
како естетски резултати на вредностите 
на Земјата, кои се дел од енергијата на 
ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Во универзумот, 
во нашата галаксија, на нашата планета 
Земја и во човечкиот организам се 
вградени двата вечни поларитета на 
СВЕТЛИНАТА и ПОЗИТИВНОСТА, озна че-
на "+", односно ВИСТИНАТА (која е неш-
тото), и на ТЕМНИНАТА и НЕГАТИВНОСТА, 
означена со "-", односно ЛАГАТА (која е 
ништото). За животот на Земјата и за 
човечкиот организам СВЕТЛИНАТА, ПО-
ЗИТИВНОСТА, како нештото, е креа тив-
ната супстанца или творечка сила на 
условите и вредностите на животот Зе-
мен, а ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА, ка-
ко ништото, е деструктивната, униш-
тувачка. На ова упатува една обична 
математичка формула, која ни укажува 
на резултатот и фактичката состојба 
дека со (+) + (-) = (+), а (-) + (-) = (-) или 
нешто со ништо ќе остане нештото; но, 
ништо со ништо е пак ништо. 

Затоа и по учењето и начинот на жи-
веење според Религијата на Сонцето 
или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕ-
ТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА во ста-
рата Македонија, старите Македонци 
верници и верниците по Светот како 
Светска Религија на Сонцето ја имале 



33  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  752 / 28.11.2008

П Р О Д О Л Ж У В А

Атанас  Пчеларски     

Контакт со авторот: 
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,  
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

СТАРИОТ ДРЕВЕН    АНТИЧКИАНТИЧКИ  
МАКЕДОНСКИ    ЈАЗИК  ЈАЗИК

ВЕРАТА и ВЕРУВАЊЕТО во ВИСТИНАТА 
која е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Затоа 
и двата збора се изградени така што не 
случајно ни укажуваат на истите рели-
гиозни состојби, кои ги содржат во себе 
СВЕТЛИНАТА и ВИСТИНАТА. Затоа има ј-
ќи ја ВЕРАТА како верување го имаме 
вечно ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМ-
НИНА ТА), негативноста, злото со својата 
СВЕТ ЛИНА БОЖЕСТВЕНА во природата 
и во луѓето по место и по време на по-
стоење на Земјата или ја имаме ВИС-
ТИНАТА. Зборот ВЕРУВАНЈЕТО ја има ре-
лигиоз ната состојба по која е изграден 

во ста рата Македонија од старите Ма-
кедонци верници, по вториот стар Ма-
кедонски јазик и го искажува по стое-
њето на ВЕ(БОЖЕСТВЕНОТО) РУ(СОНЦЕ) 
ВА (БО ЖЕСТВЕНОТО) Н(НАШЕ) ЈЕ(ВНА-
ТРЕШНО) над ТО(ТЕМНИНАТА), негатив-
носта, зло то во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Со укажувањето на ЈЕ(ВНА Т-
РЕШНОТО) наше Сонце, ни се укажува 
на присуство на аурата Сончева во 
ВНАТРЕШНИОТ про стор Небески и Зе-
мен, во ВНАТРЕШНИОТ простор на фи-
зичкото тело, во човекот во чија аура е 
СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА во до ми на-
ција над темнината, негатив носта, злото 
во себе, во другите луѓе и во природата 
по место и по време на живеење, по-
стоење на Земјата. 

Зборот СВЕТЛИНАТА ја има рели ги-
озната состојба на аурите сончеви и на 
луѓето по циклуси и генерации на ВЕ 
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Зем-
јата и на Земјата за верниците, според 
која е изграден  вториот стар Маке дон-
ски јазик во стара Македонија, од ста-
рите Македонци верници по јазикот на 
светлината астрална Божествена на ау-
рата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на 
Земјата или стариот прв слогов Маке-
донски јазик и кој ја дефинира сос тој-
бата и постоењето на С(СВЕТЛИНАТА) 
ВЕ (БО ЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА) 
ЛИ(ЉУД СКА) НА(НАША) над ТА(ТЕМ НИ-
НАТА), не гативноста, злото во при ро-
дата и во луѓето по место и по време на 

постоење на површината на Земјата за 
верниците според учењето на Рели-
гијата на Сон цето или ВЕРАТА, РЕЛИ-
ГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА СЛАВАТА. Зборот ВИСТИНАТА 
ја има религиозната состојба по која е 
изграден во старата Македонија од ста-
рите Македонци вер ници, по вториот 
стар Македонски јазик и го искажува 
постоењето на ВИ(БО ЖЕСТВЕНАТА) С 
(СВЕТЛИНА) над ТИ(ТЕМ НИНАТА) НА 
(НАША) над ТА(ТЕМНИНАТА), нега тив-
носта, злото во природата и во луѓето 
по место и по време на постоење на 
Земјата. Според природните закони на 
постоењето на СВЕТЛИНАТА, ПО ЗИ ТИВ-
НОСТА односно ВИСТИНАТА, која ка ко 
таква треба да доминира во при ро дата 
и во организмот на човекот на Земјата 
со нејзиното откривање, почи тување, 
надградба и живеење, нејзини вистин-
ски носители се верниците по учењето 
и начинот на живеење, според Ре ли-
гијата на Сонцето. Затоа и зборот СВЕТ 
во тие стари времиња има две многу 
важни значења, и што е много поважно 
и драгоцено е тоа што тие опстојале до 
денес. 

Првото значење на СВЕТ е целиот 
простор Небески и Земен, простор што 
го исполнува СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА 
на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), и 
второто значење е на СВЕТОСТА на тој 
простор или неговата Божественост со 
таа Божествена СВЕТЛИНА. Аурите на 
ста рите Македонци верници или во оп-
што на сите луѓе од било кој период на 
Земјата е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА ка-
ко дел од аурата на ВЕ(БОГОТ) РА (СОН-
ЦЕ), која ја вградува во нив, како и во 
аурите на сè што е животински и рас-
тителен свет, според својата го ле мина и 
форма. Аурите на античките Македонци 
вер ници: личните, семеј ните, колек-
тивните и народните имаат свој вна т-
решен и надворешен израз како про-
стор по мес то и по време на постоење. 
Тој про стор се нивните све тови и све-
тости на по стоењето на СВЕТЛИНАТА 
БОЖЕСТВЕНА, генера цис ка, човечка на 
верниците, на создаден СВЕТ и СВЕТОСТ 
по место и по време на живеење по 
учењето и начинот на живеење според 
Религијата на Со нцето. Зборот СВЕТ ја 
има религиозната сос тојба на аурите 
сончеви и на луѓето по циклуси и ге-
нерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на 
Небото и на Земјата и на Земјата за вер-
ниците, според која е из граден вториот 
стар Македонски јазик во стара Ма-
кедонија, од старите Ма ке донци вер-
ници по јазикот на светлината астрална 
Божествена на аурата Со н чева. Тоа е 
СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или ста-
риот прв слогов Македонски јазик и кој 

ја дефинира состојбата и постоењето 
на С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ (БО ЖЕСТВЕНА) 
над Т(ТЕМНИНАТА), нега тив носта, злото 
во природата и во луѓето по место и по 
време на постоење на површината на 
Земјата за верниците според учењето 
на Религијата на Сон цето или ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИС-
МО, ПРАВАТА СЛАВАТА. 

Зборот СВЕ ТОСТА ја има рели гиоз на-
та состојба на аурите сончеви и на лу-
ѓето по циклуси и ге нерации на ВЕ-
(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Не бото и на Зем-
јата и на Земјата за вер ниците, според 
која е из граден вториот стар Маке дон-
ски јазик во стара Маке донија, од ста-
рите Ма кедонци верници по јазикот на 
свет лината астрална Бо жествена на аура-
та Сончева. 

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата 
или стариот прв слогов Македонски ја-
зик и кој ги дефинира состојбата и по-
стоењето на С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ(БОЖЕС Т-
ВЕНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) С(СВЕТ ЛИ-
НАТА) над ТА (ТЕМНИНАТА), нега тив нос-
та, злото во природата и во луѓето по 
место и по време на постоење на 
површината на Земјата за верниците 
според учењето на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. 

И како носители на СВЕТЛИНАТА БО-
ЖЕС ТВЕНА во себе и неј зиниот над-
ворешен израз со зра чењето, тие ка-
жувале дека го говорат јазикот на БО-
ЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА или на СЛО ВО-
ТО Божје, од носно дека го говорат СВЕ-
ТОТО ПИСМО со своите победи, твор би 
и дела како борци, творци, водачи и 
учители по место и по време на жи-
веење на Зем јата. Зборот СЛОВОТО ја 
има ре ли ги озната состојба на аурите 
сончеви и на луѓето по циклуси и ге-
нерации на ВЕ (БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на 
Небото и на Зем јата и на Земјата за 
верниците, спо ред која е изграден вто-
риот стар Ма ке дон ски јазик во стара 
Македонија, од ста рите Македонци 
верници по јазикот на светлината ас-
трална Божествена на ау рата Сончева.

Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата 
или стариот прв слогов Ма ке донски 
јазик и кој ги дефинира сос тојбата и пос-
тое њето на С(СВЕТЛИНАТА) ЛО(ЉУДСКА) 
ВО(БОЖЕСТВЕНА) над ТО (ТЕМНИНАТА), 
негативноста, злото во при родата и во 
луѓето по место и по време на постоење 
на површината на Земјата за верниците 
според учењето на Религијата на Сон-
цето или ВЕРАТА, РЕ ЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, 
СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА.


